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voor kozijnen, deuren en binnenmeubels



Met extra pigment en olie 

Moose RDM is een high solid-verf die name geschikt is voor dimensioneel stabiele 

ondergronden. Dit zijn ondergronden die niet krimpen en uitzetten onder invloed van 

vocht, zoals hardhouten raamkozijnen, meubels en deuren.

De verf is totaal mat en heeft eenzelfde uitstraling als kalk- of krijtverf, maar is veel robuuster. 

Hierdoor is het zeer geschikt voor buitendeuren en -kozijnen. Moose RDM is vrij van 

oplosmiddelen en waterverdunbaar.

Voor een slijtvaste laag op tafelbladen of een kast kunt u Moose RDM aflakken met  

Topp matte lak (zie onze website).

Gebruiksaanwijzing

Verbruik: 8 – 10 m² per liter, voor twee lagen.

Minimale verwerkingstemperatuur: 12 -15 

graden. Hou bij buitengebruik 2 tot 3 dagen 

aan voor het door-drogen, in die tijd moet er 

geen regen overheen komen. In een vochtige 

binnen-ruimte kan het doordrogen wel een 

week duren. Zorg voor ventilatie.

Gronden. Voor het verven van onbehandeld 

hout is een grondlaag nodig. Dit kan met 

Moose F of een ander watergedragen 

grondverf. Het is mogelijk om te gronden met 

Moose RDM, maar dan moet deze waterdun 

zijn. Schuur voor de eerste laag altijd grof op 

met korrel 80.

Voorbewerken van een oude verlaag. 

Moose RDM hecht goed op de meeste 

grondverven, mits deze niet bladderen. Een 

oude grondverf die nog goed gehecht is kan 

dus prima dienstdoen als grondering. Voor 

toepassing op hoogglans of andere 

oplosmiddelgebaseerde verf met veel 

vulmiddel moet goed worden doorgeschuurd. 

De ondergrond moet kalkig zijn en mag niet 

meer glanzen.

Verven. Breng Moose RDM aan met een 

platte kwast. Gebruik daarna voor het 

gelijkmatig verdelen van de verf eventueel 

een lakroller. Dit is zeker aan te raden bij 

grote oppervlakken zoals deuren. De 

verflagen mogen niet te dik zijn. Verdun 

eventueel met water (5-10%). Verf de tweede 

laag als de eerste stofdroog is. Laat de verf 

voor ingebruikname goed door-drogen, de 

verf is in het begin nog zacht.

Schoonmaken van materiaal. Kwasten, 

penselen en kleding kunt u reinigen met 

water en zeep (bijv. Polarsken lijnoliezeep). 

Nareinigen met wasbenzine.

Schoonmaken van geverfd hout. Met een 

vochtige, niet-pluizende doek. Eventueel met 

een sopje van water en zeep. Niet schrobben.


